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Hvad er et nyhedsbrev uden nyheder? Vel kun et brev. Derfor vil jeg i dette 
nyhedsbrev fortælle om nogle nye tiltag hos C-Value. 
 
Vi kan alle lære noget hele tiden. Forleden fortalte en af mine kunder, at dem som 
mente de var færdige med at lære, ja de var mere færdig end udlært. Hos en anden 
kunde havde de ingen planer for medarbejder udvikling. Mon de så har en plan for 
medarbejder afvikling? 
 
Spørgsmålet som startede disse tiltag, var en medarbejder fra Business Kolding som 
spurgte mig, ”Torben, hvordan fornyer du C-Value og hele tiden kigger ud af boksen?” 
Det gav lidt eftertanke.  
 
Nu har jeg selv en del års erfaring eller ”vanetænkning”, så hvor ville det være mest 
nærliggende at hente ny og frisk inspiration! Jeg besluttede, at de som ikke var 
præget af vaner og havde tilgang til den seneste teori måtte være skolerne. 
 
Samtidig så ønsker C-Value, at være tæt på ny viden og læring om forandringer og 
forbedringsprojekter.   
 
Derfor har C-Value nu indledt et samarbejde på 3 fronter, hvoraf de 2 har udmønstret 
sig i konkrete tiltag. 
 
En studerende fra IBC (International Business Collage) arbejder nu de næste 2 
måneder med en markedsførings afhandling om 2 produktnyheder fra C-Value. 
Kim F. Knudsen startede den 23.3.2007 med opgaven. Undervejs vil der blive en 
gensidig sparring og afsluttes med en rapport. Rapporten vil indeholde en anbefaling 
til konkret markedsføringsaktiviteter for C-Value.  
 
Kim F. Knudsen vil efterfølgende skulle forsvare afhandlingen og derefter modtage et 
velfortjent eksamensbevis fra IBC. 
 
En gruppe studerende fra SDU (Syddansk Universitet) er i gang med deres 
afhandlingsprojekt. Dette om de menneskelige faktorer i en forandringsproces. Her 
fungerer C-Value som ekstern sparring. De studerende er kommet godt i gang. Også 
her vil der foregår en gensidig læringsproces.   
 
Til slut et lille citat. ”Dørtrinet til visdommens tempel, er kendskabet til ens egen 
uvidenhed” C.H. Spurgeon (1834 – 1899) 
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